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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 20'18 rok
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Czas działania jednostki, nieograniczony,
Okres sprawozdawczy,, 1.01.2018 r. - 31.1 2.2018 r.
KontYnuacja działania. sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniukontynuac.1

działania jednostki.
7, AktYwa i pasywa

wyceniane sa przy uwzględnienlu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposob

Przewidziany ustawą o rachunkowości. z uwzględnientem przepisów ustawy o finansach
Publicznych. Dla potrzeb ujmowania w księgach środkow trwałych oraz wańościniematertainych
p rawn ych jed nostka przyjęła następujące ustaien ia:
- Śt'odkl trur,iałe o wańości pow. 10 000 zł umarza się zgodnle z ustawą o podatku dochodowym
od osob Prawnych. Umorzenie i amońyzacja środkow trwałych oraz wańośćniematerialnych
prawnych dokonywana jest rocznie na dzień bilansowy;
- jednorazowo w pełnej wysokości są umarzane,. odzież, meble i dywany, inwentarz zyvly
Pozostałe Środki trwałe o wartościniepnzekraczĄącej i0.0C0 zł, dla których odpisy amońyzacyjne
Sa L.]Znawane za koszt uzyskania przychodu w i00% ich wartoścl w momencie oddanla do

i

r

uzywania

- Pozostałe Środki trwałe ewidencjonowane są na koncie 013 - o wartościjednostkowe] SCO z,10 000 zi araz pozcstałe środkio mniejszej wartości, ale znaczącej funkcjonalnoścl i dłezsz,łr
okresie uzytkowania m in. wentylatory. aparaty telefoniczne, czajniki elektryczne, mcn :.-,.
komPuterowe stacje komputerowe UPS, skanery, odzież, meble i dywany. inwentarz z,,,.,,
sPzet RTV AGD oraz sprzęt iwyposazenie finansowane w całoścrlub częściz€ sl,c3r3i,
unllnych oblete sa ewidencją ilościowo * wańościową;
- Pozosiałe składniki majątku niewymienione powyzej o wańości do 500 zł ewidencjonc!,ta^3 sa
bezpcsreonio w koszty i odnoszone na konto 401;
, w ewlderc1 iloŚciowej ujmowane są równiez środkitnłałeoraz pozostałe środkii.;,ż,. ^
=
bedace własnoscią ;ednostki;
- etvidenc;a szczegołowa do konta 0'1 3 prowadzona jest wg osób jakim powierzono rnLe^ 3

8

Nalez^os. - na dzIeń bilansowy wycenlane są w kwocie wymaganej zapłaly Q uwzge]^ 3^ :-.
erve.t-a r,ct odSetek naliczonych przez jednostkę). Nalezności z tytułu dostaw ,s.-J :=:
,ilz. ect ,a te[min płatnościzaliczane są do należnościkrótkoterminowych.
Z:lcł, aza^ a tkrotkoterminowe) - na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie ,,,.- r;r=_ł

9
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rachunki bankowe oraz pozostałe aktywa i pasywa
" 3 .]=:'j:-_-<.", lC. UJn'']oWdneSąWwańości nominalnej, taktezsąwycenianenadz e^ : --S:",_.

:.:-.'^a'sowyInstytucjizadanyrokobrotowyobejmujewszystkieosia,gnete
.., ż..z pl,zychody oraz związane z tymi przychodami koszty.
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12. Wynik finansowy instytucji

na jej r zecz przychody

Sporządził:
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za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnĘE ł pĘ|ffir
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srodki tnł.ałe rł, budowie
zaliczkt na środki trwałe

t

Rezerx,r na znłrowiazania
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Rezenva z rrvltrłu odrooztłnego
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- kótkoterminorva
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zobowiązłnia
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w których jednostka posiada
zaatgażow anle w kapitale
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l

,

inne długoternlinolł,c aktvrva

z rytLrhl dostaw i ushlg.

t okresie lłymagalnoścl:

finansowe

do 12 miesiecy
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-

lnne
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porv_vżej 12 miesięcy

wartosclowe

rrdzielone pożyczki

Zobowiązania lvobec
pozostaĘch.j edrrostek,
w których jednostka posiada
zaangażorvanie rv kapitale

inne dfu gotelruinorve ak§.rva
filansorr,e

z t}tułu dostalv l usług. o okresie

wymagalności:

iIrne rnrves|yc,je długotetrrritiolve

ilo 1ż mies
powyże_i 12 rnicsięc1,

.Ąktvrva z §,tufu odroczonegtl
podatku dłlchodorvego
inne rozliczenia
edz1,oklesorve

Zoborviazania,;i.obec
pozostaĘcb jedrrostek

rlti

kredlt"v i poąvczki
z tytufu elnisjl dłużnych
papielów lvartośctorrrych

irne zoborviązan ia fi nansor,ve
z t1-|ułu łlostarv i ushlg.
o okresie rvymagalności

priłprodłrkt,v i prodrrkty lł, tokrr
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zaliczki otlz,vmane na dosta§y
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z iyttlłu rł,vna grodzeli

do l2 miesięcy
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Fltndltsze specjalne

Należności od pozostałych
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RACHUNEK ZYSKOW l STRAT
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Dane za
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0.00

Plzl;hi.:,.
;.;p ji1|,16rr
Zmiala stanu produktólł, (zrł,iększenie - wartośćdodatnia

l

zmnieiszenie

-

Kosz1 rr r-rrt orzcnil produktori na w,łasne Dotrzebv iednostki
przi,chodr nefio ze sprzedarv- torvaróv,i matcriałóił,

0,00
0,00
157 082,17

Dotacje na finansowanie działaIności podstawowej

§osztl działalnościoperaeyinei

l

ll
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zuzvcic nrateriałórv i enersil
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Usługi obcc
Podatkr i opłat}-. \Ą,tym:

ła,lv
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14 159,00
20 634,25
4 966,35
1 078,00
0,00
94 183,70

podatek akcvzolv1,

Vl
VIi

Vlil

Wvnagrodzenra
Ubezpieczenia społccznc i innc ś,"viadczenia, rv tvtn:
* emerrlalne

22 096,31

l
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IV
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lv
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0,00
0,00
109 711,31
22 763,54

524,60
0,00
0,00
0,00
524,60

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

ż,o0

311,41

r dżinłalnnlśti.oper*cyin€i {ć * g -,g1
preychady fhiEnsowe

§0,38

33,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.38
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JJ, lc
0,00

0,00

0.00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

koszfy finansowe

0,00

0.00

Odselki. rv tl,nr:

0,00

000

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
ź|iiii:.:::::==.: j$E

0,00
0,00
0,00

Dywiclendy i uciziały w zvskirch, rr, lym:
a) od iędnostek powiązanych, w tym:
- w kórvch iednostka posiada zaatgażowani.e w-kapitale
b) odiednostek pozostałych. w, tym:
- w których iednostka posiada zaangńowanie rv kapitale
Odsctki, r,i,tyni:
- od iednostek pov,iazanych
ZyskzSlłu rozchodu akĘĄń/ów irnansorł"ych, w tl,rrr:
- w iednostkach polviązanych

.qkn,n!4ą.ją t€9*LĄ.11::o_!]1

1,1Ła}§!r"y+

sttata z tłtułurozchodu aktyrvów finansolrrych. w §m:
rv jednostkach
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i\ktLralizacia rr.artości ak§.rvórł.
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pozostałe kłrszty operłcv ine
Strata z §rtufu rozchodu niefilansowych akłvów tnvahch
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Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 rok

l.

lnformacje ioĘaśn-leniado bilansu

1. Szcząołcwy zaknes zmian wańości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych śro,dkov*
trwaĘch. wartościniematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych oraz inwestycji
dfugoterminowych. zawieĘący stan tych aktywów na początek roku obrotowego, anriększenia i
zmnlejszenia z $tułu. aktualizacji wańości, nabycia, rozchodu, pzemieszczenia wewnętrznego
oraz stan końcowy. a dla majątku amońyzowanego - podobne pzedstawienie stanów i ĘĄułow
zrn ian

dotychczasowej

am ortyzacj i lu b

u m

orzen ia

Rozliczenie maiatku trwałeqo za 2018 rok
Grupa
środków

Stan

początkowy

lI

ilv
pozostałe
środki trwałe
Zbiory
biblioteczne

Wańości

niematerialne

47,496
251.143.13

1.413,98

22.782,04

l

334,428,82

28.735,92

1,782,98

361.501,76

Rozliczeniąumorzenia maiątku tlwałeqo za 2018 rok
Grupa

środków
trwaĘch

Stan
początkowy I Amońyzacja

a

Darowizny

lnne

Zmniejszenia

Stan

końcowy

n
l

ll

lll

iV

13,006,80

13.006.80

,l3.006,80

13,006.80

Vl

Vll
Vlll

RAzEM

pozostałe
środki trwałe
Zbiory
biblioteczne

Wańości

47.496.85

14.327,92

251.143,13

14.01]9 00

120 00

1,413,98

263.888,15

22.782,04
334.428,82

369.00
28.735,92

120,00

369.00
1.782.98

361.501,76

61.824,77

i

niematerialne
i

oGoŁEM

Gminna Biblioteka Publiczna nie realizuje inwestycji"

-

22,782.04
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Kwota dokonanycn ,,, :,3(:. ,:., ::-::],,,e3o odplsow aktualizującycl^ ,,,3 -s: :
trwałych odrebne cia J,-c]:3,- -:,,,.,]^ 3{i_.,rvow niefinansowych araz :,-::-."aktywow finarsorryycr

5.

6.

,7,

8.

^i€ Coi, JZ.,

Kwota kosztow zakonczoryci p,ac ,:z,,,a,:łł|an oraz kwota wartosci firmy lwy]as^ a=

jej odpisywania

4.

-

-

nie oolyczy,

,

,
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Wartosc gruntolv uzytkowanych wleczyscle - Gminna Biblioteka Publiczna w Bańr,cz:: =
posiada w swojej ewidenc1i gruntow uzytkowanych wleczyście,
Nieamortyzowane lub nieumarzane przez 1ednostke srodki truyałe, uzywane na podstawle umc,",
najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu:
na podstawie umowy uzyczenie zawarte1 w dniu 02"05.2017 roku między Gminą Bartniczka a
Gminną Biblioteką Publiczną w Bartniczce, Biblioteka otrzymała w bezpłatne uzywanie lokal
uzytkowy o powierzchni 74 m 2 na czas nieokreślony. Lokal uzytkowy stanowi częsc
nieruehomości będącej własnościąGminy Bańniczka.
Liczba oraz wartośc posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw
udziałowych, zamiennych dłuznych papierow wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem
praw. jakie przyznają- nie dotyczy"
Dane o odpisach aktualizujących wartośćnalezności - w roku obrotowym nie tworzono odpisu
aktualizującego nalezności.
Dane o strukturze własnościkapitału podstawowego - Gminna Biblioteka Publiczna w
Bartn iczce posiada fu nd usz instytucj i ku ltu ry oraz fu nd us z r ezerwowy
Fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartoścmienia wydzielonego dla instytucji kultury w
momencie jej utworzenia, ulega zwiększeniu o wartośc niepodlegających amoĘzacji aktywów
tnruałych oraz zmniejszeniu o wartośc niepokrytej straty netto.
Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na
.

9.

pokrycie strat instytucji kultury"

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia iwykozystania oraz stan końcowy funduszu
zapasowego - rezerwowego:
Stan na 01.01.2018 -26,56zł
Zwiększenia + 344,56 zł (zysk netto Bibliotekiza2017 rok)
Zmniejszenia - 0,00 zł
Stan na 31.12,2018 - 371,12 z|
10. Zyskza 2018 rok wpłynie na zwiększenie funduszu rezerwowego lnstytucji Kultury.
11, Dane o stanie rezerw - rezeruy w roku obrotowym nie wystąpiły.
12" Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu - o przewidywanym okresie spłaty
do 1 roku.

13.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

wystąpiły,
14.

Wykaz istotnych pozycji czynnych

wystąpiły.
15.

i

-

zobowiązania takie nie

biernych rozliczen międzyokresowych

-

pozycje nie

W pzypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji

bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału nalezności
i zobowiązań na częścdługoterminową i krótkoterminową - nie dotyczy.
,16.
Zobowiązania warunkowe - zagadnienie to nie wystąpiło w roku obrotowym.
17, Składniki aktywów niebędące instrumentamifinansowymiwyceniane według wańości godziwejnie dotyczy.
18. Środki pienięzne zgromadzone na rachunku VAT - nie dotyczy.

ll. lnformacje i objaśnienia do rachunku zysków istrat
1.

2.

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze spzedazy
lnformacje o przychodach

-

nie dotyczy;

Gminna Biblioteka Publiczna w Bańniczce działa na podstawie Ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu iprowadzeniu działalnościkulturalnej oraz statutu. Biblioteka Ęst
samoządową instytucją kultury, otrzymującą na realizację działalnościdotację podmiotowąlod
organizatora.

Przychody uzyskane w 2018 roku:
Dotacja zUzędu Gminy Bańniczka (organizator)
Dofinansowanie z Bibl ioteki Narodowej
Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek

151.043,17 zł
6.039,00 zł
60,38 zł

-^-^^.-

^

jv cperacyjne ( ksiązkiotrzymane
txa -wynagrodzenie płatnika)

136.00 z
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- zagadnienie

nie występule w instyiucji

dochocol,,1,-
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,,,.,:,,,,crzenia środkow tn,lałych w budowie - pozycja ta w instytuc']i nie wystepule
3:s=:< .,az,azn|ce kursowe, kiore powiększyły cenę nabycia towarow |ub koszt wytworzenla
:,.:-<:o,,,,ł :oku obrotowym - nie dotyczy.
f ]^ es c],'e w cstatnrm roku ipianowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
- o.z,łc,a nte występule w roKu obrotowym w instytucji
(,'i oia cirarakter poszczegolnych pozycji przychodow lub kosztów o nadzwyczajnej wartościIub
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)/Staptły ncydentalnie

-

w roku obrotowym nie wystąpiły.

lr'fornracje o kosztach zwtązanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie
ZCStały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wańości niematerialnych r prawnych - nle
LU

tyUZy,

l!l. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku
pieniężnych

przepływów

Gm nna Brbiioteka Publiczna w Bartniczce nie sporządza rachunku przepływow pienięznych.
lV. lnformacje o:

Charakterze i celu gospodarczym zawańych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w
bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik

finansowy jednostki - nie dotyczy,
Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawańych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe
ze stronami powiązanymi- nie dotyczy.
Pzeciętne zatrudnienie w 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bańniczce wyniosło 2,1
etatu: dyrektor biblioteki 1 etat, bibliotekarz 1 etat, księgowa 0,1 etatu.

Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub naleznych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzĄących, nadzorujących albo administrujących społek
handlowych (dla kazdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach
wynikających z emerytur i świadczeńo podobnym charakterze dla byłych członków tych
or§anow lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem
kwoty ogołem dla kazdej kategorii organu - wypłacono wynagrodzenia na kwotę 52.925,11 zł.
Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeńo podobnym charakteze udzielonych
osobom wchodzącyrn w skład organów zarządzĄących, nadzorujących i administrujących
jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich
kwot splaconych, odpisanych lub umorzonych, a takze zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu
§fiułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla kazdego z
Ęch organów - nie dotyczy.
Wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy - nie dotyczy, b

V. lstotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego

finansou4ym

i

lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu

lnformacle o 9ż j.^::z:- . :s::]:- ] ].,i-ll błędow popełnionych
w 2,.,ż_- _: ::
odnoszonych w roKu a.,a',.ł,,- ^- ,.:'=, '--Jrsz,1 własńy pooaniem
i
ich kv,,c: -,... -' -

dotyczy
2, lnformac,le o lstotnych zćarze-a.-, a<e -as:ącry po
dniu bilansowym, a nieuwzglec-:-.-sprawozdaniu finansowym - W |o(U ob|clo,.,,,!,i zdarzenia nie
miały miejsca,

-

Przedstawienie dokonanYch w roKu obrotoivym zmIan zasad
(polityki) rachunkowoscr ,,, :,'*rl
metod wyceny, jezeli wywierają one lstotny,wpływ na sytuac.lę
majątkową, rinanso*!
.
finansowY jednostki ich.PrzYczyny i spowodowaną zmianańi'i<*otę
wyniku finansowego oraz
zmian w kaPitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany
sposobu sporządzanla
sPrawozdania finansowego Wraz z podaniem
1ej przyczyny- w roku bbrotowym zdarzenie nie

wystąpiło.

Vl. lnformacje o:
,1,

wspólnych przedsięwzięciach, ktore nie podlegają konsolidacji nie
dotyczy;
-- O transakcjach z jednostkami powiązanymi
ńe ,iotvciv;
WYkaz sPÓłek (nazw.a, siedziba), w ktorlen jednostka poŚi"o"
zaangażowanie w kapita le lub 20%
w ogólnej liczbie głosow w organie stanówiącym .bołti; wykaz ien powinien
zawierać takze
informacje o procencie posiadańego zaangazowźnia ń kapita
le o9zo kwocie kapitału własnego i
zysku lub stracie netto tych spółeliza ostaini rok obrotoĘ-nie
dotyczy;
4, Nie sPorządzaniu.skonsolidowanego sprawozdania finańsowego,
korzystając ze zwolnienia lub
wyłączeń

2.
3,

-

5.

nie dotyczy;

a) nazwie

i

siedzibie, jednostki spoządzającej

b) nazwie

i

siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie
finansowe

skonsolidowane sprawozdanie finansowe na
najwYzszYm szczeblu grupy kapitałowe;, Ń xtorą st<łao ,Ćnoo=i
spbłr" ;"6 ;Óono. tka zależna,
oraz miejscu, w którYm sPrawozdanie to jest oosiępne Gmina Bartniczka,
ul. Brodnick a 8, 87321 Bańniczka;

na
nĄniŻszYm szczeblu gruPY kapitałowej, w Śkłio xtorą wcńodzi
spółx" ;"r.o ióono.tka zależna,
oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne nie dotyczy;
6, Nazwę, adres siedzibY zaządu lub siedziby stiiutowej
|eJnostri oraz formę prawną każdej

jednostek, których dana jednostka
odpowiedzialnośc majątkową

-

nie dotyczy;

ji;st wspoliliiióm ponoszącym

z

nieograniczoną

vll. omówienie niepewności co do możliwościkontynuowania działalności.
Nie istnieją okolicznoŚci wskazujące na zagrozenia kontynuowania działalności
przez instytucję
kuItury.
V!ll, lnne informacje.,. które mogą wpłynló w sposób istotny na
ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej oraz wynik finansowy jeairóstii nie dotyczy

łJiJ,

''(f";:ł;uu""",

-

Bańniczka, 27.02.2019
(miejsce idata )

r.

(dyrektor)

b

